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ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού &
Αποθηκών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Λ. Αγγελίδης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 966967

Προς
Κάθε ενδιαφερόμενο

Θέμα: Εξασφάλιση εξωτερικής συνεργασίας για την συντήρηση και επισκευή των
φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ

Η Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής
της υπερκατασκευής των φορτηγών και βυτιοφόρων οχημάτων της ΕΥΑΘ ΑΕ και για
ένα έτος.
Προσκαλεί
Κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά, σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014, και ώρα 14:30 στη Διεύθυνση:
ΕΥΑΘ ΑΕ
Τμήμα Προμηθειών (8ος όροφος)
Τσιμισκή 98, 54622 Θεσσαλονίκη
Fax: 2310 283117
Σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ακλουθούν

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Α. Κατηγορία 1η: εργασίες που σχετίζονται με το όχημα (αφορούν προληπτική
συντήρηση κινητήρα, έλεγχος συστημάτων πέδησης, διεύθυνσης, μετάδοσης κίνησης
κλπ καθώς και επισκευές στα παραπάνω υποσυστήματα).
Συγκεκριμένα τα οχήματα της κατηγορίας 1 είναι:
α/α Οχήματα
Τύπος
1
ΝΕΜ 3323 ΜΑΝ 10.224
Ανοικτό φορτηγό
2
ΝΕΜ 3324 ΜΑΝ 33.343F
Ανοικτό φορτηγό
3
ΝΕΜ 7293 MERCEDES 1922K
Βυτίο αναρρόφησης
4
ΝΕΜ 7298 MERCEDES 1922K
Βυτίο αναρρόφησης

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΝΕΜ7469 MAN 15.168
ΝΕΜ7470 MERCEDES 2024
ΝΕΜ7471 MERCEDES 2024
ΝΕΜ7480 MERCEDES 814
ΝΕΜ7481 MERCEDES 814
ΝΕΜ 9343 DAF 1000
ΝΕΝ 1613 STEYR 8S16
ΝΕΝ 1614 STEYR 8S16
ΜΕ 71842 MERCEDES ACTROS 2540
ΜΕ 71843 MERCEDES ACTROS 2540
ΜΕ 77504 MAN 26.403

Βυτίο αναρρόφησης
Βυτίο απόφραξης
Βυτίο απόφραξης
Βυτίο αναρρόφησης
Βυτίο αναρρόφησης
Ανοικτό φορτηγό
Ανοικτό φορτηγό
Ανοικτό φορτηγό
Μικτό βυτίο
Μικτό βυτίο
Μικτό βυτίο

Πίνακας 2 Αναλυτικός πίνακας κατηγορίας 1
Οι υποψήφιοι θα περιλαμβάνουν στην οικονομική τους προσφορά τιμή ώρας τεχνίτη
για τις αιτούμενες εργασίες(υποχρεωτική συμπλήρωση του συνημμένου πίνακα).
Το ενδεικτικό κόστος τεχνίτη για τις αιτούμενες εργασίες της κατηγορίας 1
προϋπολογίζεται στα 45,00€+ΦΠΑ ενώ η συνολικά εκτιμώμενη δαπάνη σε ετήσια
βάση (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ιστορικά δεδομένα) κυμαίνεται στα
10000,00€+ΦΠΑ .
Ο μειοδότης της κατηγορίας 1 θα ανακηρυχτεί από τον ακόλουθο τύπο:
Χ1 = 80 x α1 + 20 x β1, όπου
α1: προσφερόμενη τιμή ώρας τεχνίτη για εργασίες εντός συνεργείου,
β1: προσφερόμενη τιμή ώρας τεχνίτη για έκτακτες εργασίες που περιλαμβάνουν
μετάβαση εκτός συνεργείου για μερική ή ολική αποκατάσταση της βλάβης σε όλη την
διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Β. Κατηγορία 2η : εργασίες που σχετίζονται με την υπερκατασκευή που βρίσκεται επί
του οχήματος. (αφορούν συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού που περιλαμβάνει την υπερκατασκευή των βυτιοφόρων, δηλαδή
εργασίες που σχετίζονται με το καζάνι, τις αντλίες, βαλβίδες, το δίκτυο σωληνώσεων,
το ηλεκτρολογικό, ηλεκτρονικό και πνευματικό δίκτυο, κλπ).
Συγκεκριμένα τα οχήματα της κατηγορίας 2 είναι:
α/α
Οχήματα
Τύπος
1
ΝΕΜ 7293 MERCEDES 1922K
Βυτίο αναρρόφησης
2
ΝΕΜ 7298 MERCEDES 1922K
Βυτίο αναρρόφησης
3
ΝΕΜ7469 MAN 15.168
Βυτίο αναρρόφησης
4
ΝΕΜ7470 MERCEDES 2024
Βυτίο απόφραξης
5
ΝΕΜ7471 MERCEDES 2024
Βυτίο απόφραξης
6
ΝΕΜ7480 MERCEDES 814
Βυτίο αναρρόφησης
7
ΝΕΜ7481 MERCEDES 814
Βυτίο αναρρόφησης
8
ΜΕ 71842 MERCEDES ACTROS 2540
Μικτό βυτίο
9
ΜΕ 71843 MERCEDES ACTROS 2540
Μικτό βυτίο
10
ΜΕ 77504 MAN 26.403
Μικτό βυτίο

Οι υποψήφιοι θα περιλαμβάνουν στην οικονομική τους προσφορά τιμή ώρας
τεχνίτη για τις αιτούμενες εργασίες (υποχρεωτική συμπλήρωση του συνημμένου
πίνακα).
Το ενδεικτικό κόστος τεχνίτη για τις αιτούμενες εργασίες της κατηγορίας 2
προϋπολογίζεται στα 45,00€+ΦΠΑ ενώ η συνολικά εκτιμώμενη δαπάνη σε ετήσια
βάση (σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ιστορικά δεδομένα) κυμαίνεται στα 7000,00
€+ΦΠΑ.
Ο μειοδότης της κατηγορίας 2 θα ανακηρυχτεί από τον ακόλουθο τύπο:
Χ2 = 80 x α2 + 20 x β2, όπου
α2: προσφερόμενη τιμή ώρας τεχνίτη για εργασίες εντός συνεργείου,
β2: προσφερόμενη τιμή ώρας τεχνίτη για έκτακτες εργασίες που περιλαμβάνουν
μετάβαση εκτός συνεργείου για μερική ή ολική αποκατάσταση της βλάβης σε όλη την
διάρκεια του εικοσιτετραώρου.
Δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς
Όλοι οι υποψήφιοι επίσης θα επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να :
1. Έχουν πλήρες και εξοπλισμένο συνεργείο εντός του ευρύτερου πολεοδομικού
συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης (θα προσκομίσουν την ισχύουσα άδεια
λειτουργίας του συνεργείου).
2. Διαθέτουν εξειδίκευση και εμπειρία στην συντήρηση και επισκευή ανάλογων
τύπων οχημάτων και υπερκατασκευών (θα πρέπει να προσκομίσουν
αποδεικτικά/τιμολόγια από επισκευές για αντίστοιχο εξοπλισμό).
3. Έχουν την δυνατότητα να διαθέσουν κινητό συνεργείο, το οποίο θα ανταποκρίνεται
στην πιθανή κλήση του υπευθύνου της ΕΥΑΘ Α.Ε το αργότερο εντός μιας (1) ώρας,
καθ’ όλο το 24ωρο, καθημερινά αλλά και Κυριακές και εξαιρετέες, για την
αντιμετώπιση εκτάκτων, μικρής κλίμακας, βλαβών που μπορούν να αντιμετωπισθούν
εκτός του χώρου του συνεργείου.
4. Είναι υπεύθυνοι για τη φύλαξη του οχήματος, κατά την διάρκεια των εργασιών, σε
ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
5. Κρατούν αρχείο για την επισκευή του οχήματος με συγκεκριμένη κωδικοποίηση.
6. Δεσμεύονται στην προσφορά τους για παροχή εγγυήσεως τουλάχιστον τριών(3)
μηνών για τις εργασίες της Κατηγορίας 1
7. Δεσμεύονται στην προσφορά τους για παροχή εγγυήσεως τουλάχιστον τριών(3)
μηνών για τις εργασίες της Κατηγορίας 2. (Στα βυτιοφόρα οχήματα, λόγω του
αντικειμένου εργασίας, θα εξαιρούνται της ανωτέρω εγγυήσεως, έπειτα από σχετική
αξιολόγηση, μόνο οι περιπτώσεις που οφείλονται σε εξωγενείς και αστάθμητους
παράγοντες).
Για τα παραπάνω 3,4,5,6,7 οι υποψήφιοι θα δεσμεύονται με σχετική
θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσουν στον φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο φάκελος ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’ θα περιέχει υποχρεωτικά τον
συνημμένο ‘ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’ ανάλογα συμπληρωμένο.
Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω δύο
κατηγορίες εργασιών (ή και στις δύο) ενώ θα πρέπει να υποβάλουν προσφορές για
την κάθε μια κατηγορία εργασιών σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι προσφορές θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και θα
επιλεγεί ο προμηθευτής,-ες με τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, από εκείνους
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις συνημμένες
τεχνικές προδιαγραφές.
• Η προσφερόμενη τιμή της παροχής θα δοθεί ανά μονάδα και συνολικά.
• Το ποσοστό του αναλογούντος ΦΠΑ, θα αναφέρεται χωριστά. Σε διαφορετική
περίπτωση θεωρείται ότι έχει συνυπολογισθεί στην τιμή της προσφοράς.
• Οι προσφορές θα ισχύουν για 60 ημέρες.
• Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται σε περίπου 45 ημέρες από την έκδοσή
αυτών και μετά την υπογραφή των σχετικών πρωτοκόλλων από την επιτροπή
παραλαβής.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον κ. Κ.
Παπαδόπουλο στο τηλέφωνο: 2310 966753.
Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ.
Συνημμένα:
•

1. Πίνακες συμπλήρωσης

προσφερόμενων τιμών.

Η προϊσταμένη του Τμήματος
Προμηθειών, Δ.Υ. & Αποθηκών

Ελένη Παχατουρίδου

Στοιχεία Επιχείρησης:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ

ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ Χ1

α1 = …………………….

β1 = ……………………..

Χ1 = 80 x α1 + 20 x β1

Χ1

…………………….

Οι αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ

Σφραγίδα/Υπογραφή

Στοιχεία Επιχείρησης:

…………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………………………………………….

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2

ΚΟΣΤΟΣ ΩΡΑΣ ΤΕΧΝΙΤΗ

ΣΧΕΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΕΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ

ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ Χ2

α2 = …………………….

β2 = ……………………..

Χ2 = 80 x α2 + 20 x β2

Χ2

…………………….

Οι αναγραφόµενες τιµές δεν περιλαµβάνουν ΦΠΑ

Σφραγίδα/Υπογραφή

